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Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten
Generell informasjon om IEH-medlemmet
Navn på IEH-medlem:

Stormberg Group AS

Innmeldingsår i IEH:

2002

Medlemstype:

Bedrift

Kontaktperson i IEHs sekretariat

Gunelie Winum

Score på egenvurdering målt mot gjennomsnitt

Prioriterte mål og framdrift (for arbeid med etisk handel)
Mål for 2011 (rapporteringsåret)
Øke informasjonsnivået og testfrekvensen i forhold til
kjemikaliebruk i klær.

Status
Informasjonsnivå økt både internt og mot leverandør. Aktiv
bruk av kjemikalieliste- og veileder.
Testfrekvens i Kina økt og systematisert i samarbeid med
produktutviklingsteam.

Sende førstegangsreisende til Kina for å øke og spre
kunnskap og erfaring om leverandørkjeden og etisk handel.

Gjennomført da representant fra logistikk og
innkjøpsavdeling var med på runde til leverandører i Kina.

Ta i bruk mer visuelle hjelpemidler i kommunikasjonen med
leverandørene for en nærmere tilknytning.

Gjennomført i noen grad ved økt bruk av Skype.

Ta i bruk LRN hos enkelte leverandører for bruk til potensielt
forbedringsområde på enkelte områder.

Ikke gjennomført da planer om eget representasjonskontor i
Kina ble konkrete.

Bedre rutinene på intern behandling og tilbakemelding i
produktutviklingen/prøver.

Langsiktig prosess som etter kvaliteten å dømme lykkes
bedre og bedre fordi planleggingen av kolleksjoner er mer
langsiktig.

Etablere et internopplæringssystem for Stormbergansatte der Gjennomført. Internopplæringssystem er på plass og enkle
etisk handel vil være ett av kursene.
testkurs gjennomført.
Bedret kontroll på utviklingen av råvarepriser og lønninger i
produksjonslandet.

Stadig under utvikling, men klart mer å hente på nyansering
av bildet som tegnes av undersøkelsene.

Mål for 2012 (nærmeste år)
Etablere representasjonskontor i Kina. Skal styrke satsing og oppfølging av etisk handel, miljø, klima, logistikk og den
generelle kontakten og kommunikasjonen med leverandørkjeden.
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Konkret kommunikasjon av linken mellom produkt og samfunnsansvar rettet mot kunden. Markedsføring. Nyhetsbrev,
produktlabler, bloggposter etc.
Kartlegge minst 50 nye underleverandører.
Videreutvikle kjemikaliearbeidet med kinesisk veileder, økt testing og reduserte miljøgifter.
Kartlegge reell lønnsvekst hos produsentene. Undersøkelse og oppfølging.
Etablere system for kontroll av råvarepriser og dets innvirkning på produsentene.

Del 2 - Sekretariatets tilbakemeldinger til IEH-medlem
a) Mål og framdrift - oppsummerende kommentar
Vi takker Stormberg for tilsendt 2011-rapport. Denne tilbakemeldingen er ment som hjelp og støtte til deres videre arbeid
med etisk handel, og vil ikke være offentlig tilgjengelig. Stormberg står imidlertid fritt til å kommunisere hele eller deler av
tilbakemeldingen til offentligheten.
Et av kravene for medlemskap at det arbeides systematisk med forbedringer og IEH ønsker å se en fremdrift i medlemmenes
arbeid. Grafen over viser hvordan Stormberg vurderer egen fremdrift i arbeidet med etisk handel, sammenligne med
hvordan gjennomsnittet av IEHs medlemmer, som har vært medlem i IEH like lenge som deres virksomhet, scorer.
Stormbergs scorer vesentlig høyere enn gjennomsnittet, noe dere har grunn til å være stolte over.

b) Detaljert tilbakemelding om framdrift
Stormbergs interne forankring er sterk og god. Målsettingene er gode og progressive. Ansettelse av kineser i Kina vil
ubetinget også styrke Stormberges etiske arbeid. Vi anbefaler at denne personen får en rolle i å støtte produsenten i å bygge
gode og solide managementsystemer, framfor å ha en kontrollrolle.
Målsettinger som ikke er nådd i 2011, kan med fordel sette opp som videreførte målsettinger i 2012.
Det gleder oss å se at dere legger økt vekt på intern opplæring. Fortsett det gode arbeidet. Vi bistår dere gjerne i intern
opplæring, ved personlig deltakelse, via Skype eller hos oss. Nedenfor følger en oversikt over IEHs kurs for 2012.
- Innføringskurs i etisk handel (1 dag): 8.mai, 18.sept, 20.nov
- Videregående kurs i etisk handel (2 dager): 14-15 juni., 6.‐7. nov
- Risikokartlegging med Risikovertkøyet RAID (0,5 dag): 30.mai, 30.aug, 29.nov
- Rapportering og kommunikasjon (0,5 dag): 17.okt
- Etisk handel for leverandører til offentlig sektor (1 dag): 3. mai, 11. sept.
Se også IEHs medlemssidene der dere finner ressurser relatert til intern forankring.
I 2012 vil vi også jevnlig arrangere IEH:forum. IEH:forum er nettverksarrangementer der medlemmene kan møtes i mindre
grupper, med vekt på erfaringsdeling og kompetansebygging. Vi henter også inn eksterne eksperter. Tema og tidspunkt for
IEH:forum vil bli annonsert i IEHs nyhetsbrev samt i egne invitasjoner til medlemmene, men kan nevne nå at 5 juni henter vi
kinesisk CSR ekspert, og 28. august dreier IEH:forum seg om levelønn.
Vi vil sende ut kvartalsvis oversikt over kurs og medlemsarrangementer. Her inngår også info om kurs for produsenter i Kina,
India og Vietnam (2ndre halvdel 2012)

c) Ønskede tjenester og tilbakemelding til IEH
Vi takker for både konstruktiv ris og ros. Ad videreutdanning viser vi til de revitaliserte IEH:forum. Å tilby tids- og Co2-vennlig
fjerndeltakelse på kurs og seminar står også på vår 2012-liste.
Vi er også i en prosess med å tilrettelegge for medlemmers direkte deltakelse i prosjekter, enten i regi av IEH eller i samarbeid
med vårt internasjonale nettverk. Fordelen med konkrete prosjekter framfor arbeidsgrupper, er at førstnevnte vil ha tydelige
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målsettinger, aktiviteter og måleindikatorer, og ikke minst at resultatstyrte prosjekter er lettere å kommunisere og rapportere
på. Innkjøpspraksis og prosjekter for å styrke dialogarena mellom arbeidere og produsentledelse er relevante IEH prosjekter.
Vi kan også imøtekomme ønsket om tettere oppfølging. Jeg foreslår et oppfølgingsmøte mellom undertegnede og sentrale
etisk handel personer i Stormberg. Her kan vi gå igjennom Stormbergs mål, og gi råd og innspill til konkrete aksjonspunkter
og eventuelle lokale samarbeidspartnere. Undertegnede vil også gjerne benytte anledningen til å diskutere prosjekt om
innkjøpspraksis. Hvis ønskelig, kan vi også bruke deler av dagen til internseminar om etisk handel for hele staben.

d) Videre Oppfølging
Jeg har tilgjengelig tid for oppfølgingsmøte i Kr.sand uke 22-23 og 25. Ring eller mail meg om passende tidspunkt så snart
som mulig.
Jeg er Stormbergs hovedkontakt. Men andre i IEH sekretariatet er også til deres rådighet. Ikke nøl med å kontakte oss!
Lykke til med arbeidet i 2012.

ee) Tibakmeldingen er utfylt av:
Dato: 1. juni. 2012

Navn:

Gunelie Winum
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